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گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري علی شايان

اين سنجش يك ابزار علمي و معتبر مي باشد كه مشخصأ براي تشخيص وپيش بيني رفتار فرد در سازمان ها ايجاد شده است.

با در نظر گرفتن اينكه شما فرم را تكميل كرده و با توجه به دستورالعمل هاي مرتبط به سؤالت پاسخ داده باشيد، شما بايد اين گزارش را 

دريافت كنيد به صورت توصيف دقيقي از روشي كه عمومأ در پاسخ به شرايط مختلف، چالش ها و تعهداتي كه در امور روزانه با آن مواجه 

مي شويد . 

به طور خلصه، اين سنجش در حال حاضر قادر خواهد بود توصيف كند كه شما چرا و چگونه يك رفتار را بروز مي دهيد. همچنين شما 

بايد همواره به خاطر داشته باشيد كه برخي مواقع ممكن است ما با بهبود و يا محدود ساختن تمايلت طبيعي خود، رفتارهاي خود را اصلح 

با تطبيق سازيم. 

شما اطلعات بسيار ارزشمندي در اين گزارش خواهيد يافت، از جمله: اولويت هاي رفتاري شما، فاكتورهاي انگيزشي، نقاط قوت و زمينه 

هاي پيشرفت، به همراه رويكردي كه شما در رابطه با تطابق رفتار خود با نيازهاي محيط كاري در پيش مي گيريد. 

ما پيشنهاد مي كنيم كه اين گزارش را به دقت و با تمركز بر مشخصاتي كه بر پيشرفت شما تأثير گذارده )يا ممكن است تأثير بگذارند...(

بخوانيد. آن دسته از مشخصه يا نيمرخهايي كه تأثير مثبت داشته يا براي شما مفيد واقع شده اند، را به همراه آن دسته كه در زمان هاي 

مختلف به نحوي منفي تاثير داشته اند،تشخيص دهيد.

معرفي
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گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري علی شايان

کليد ايجاد انگيزه علی به طور موثر

اين بخش به توصيف نكات مهمي مي پردازد كه بايد براي دستيابي و حفظ درجه باليي از انگيزه در فرد به ياد داشت. اين نكات توصيفي 

بر اساس شيوه رفتاري طبيعي فرد بوده و براي هر فردي كه وظايف و مسئوليت هاي آن ها را انجام مي دهد و يا با چنين فردي به عنوان 

عضوي از گروه كار مي كند ضروري است.

اطمينان حاصل کنيد که قرار گرفتن در برابر ريسکها و موقعيتهاي استرس زا حداقل است. ·
از انتقادات شخصي اجتناب کنيد. ·

از آنها ستايش کنيد و کلمات آرام کننده به کار ببريد بخصوص در مواقع کار کردن در زمينه هاي جديد و ناشناخته. ·
زمان کافي جهت جمع آوري داده براي تصميم گيري در شرايط ناآشنا را بدهيد. ·

بازخورد مثبت بدهيد و به آنها از روند پيشرفتشان به سمت اهداف اطلع رساني نماييد. ·
انتظارات را در خصوص تکميل فعاليتها بصورت روشن تبين نمائيد. ·

کار کردن در گروههاي متوازن را فراهم کنيد. ·
آنها را در گروههايي که همکاران دوستانه و کمک کننده هستند قرار دهيد. ·

درگير شدن در کارهايي با جزئيات بسيار که نيازمند تمرکز و مهارتهاي تحليلي جهت دست يابي به نتايج دقيق و با ظرافت است را 

بدهيد.
·

3www.pdainternational.net


